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ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО    

ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 
I. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Настоящият план е изготвен от членовете на Методическото обединение и е приет на 

заседание на Педагогическия съвет 
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II. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

 

Председател:  

Димитрина  Павлова ,  старши учител  по  специални  предмети   

 

Членове: 

1. Елисавета Маеркова 

2. Мирослав Маринов 

3. Людмила Иванова 

4. Ангелина Граховска 

Съставът на Обединението е актуализиран и приет на заседание на Педагогическия 

съвет. 

 
III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 

      3.1.Да се утвърди Методическото обединение на учителите по Професионална        

    подготовка като център за вътрешно-квалификационна дейност. 

      3.2.Да се изгради стратегия у учениците за ефективно учене и повишаване на качеството  на 

учебно - възпитателния процес по специалните предмети. 

     3.3.Да се формират у учениците умения за търсене и намиране на реална връзка на 

получените знания и приложението им в практиката в различните професионални 

направления. 

 
IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 

4.1.Развитие на професионалната квалификация на учителите в  съответствие на динамично 

развиващата се научна ,образователна и нормативна среда. 

4.2.Активизиране на творческия потенциал на учениците и превръщането им в активни 

участници в учебния процес, за да придобият подготовка за успешна професионална 

реализация.                                                                                                                                                                         

4.3.Осъществяване на междупредметни връзки и взаимоотношения с цел реализиране на 

получените знания в практиката. 

 

 
            V.ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА   ОСНОВНИТЕ  ЗАДАЧИ: 

 
1.Разработване и приемане план за работата на Методическото обединение. 

➢ Срок: 16.09.2021 г. 

➢ Отг.: Д. Павлова  

 

2.Обсъждане измененията и преструктурирането(при необходимост)на учебното 

съдържание по учебните предмети от професионалната  подготовка.   

➢   Срок: постоянен 

➢ Отг.: Педагогическите специалисти от МО   

➢  
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3.Провеждане на методически консултации между учители за задълбочаване 

междупредметните връзки  и споделяне на добри педагогически практики. 

➢ Срок: постоянен 

➢ Отг.:  Педагогическите специалисти от МО 

 

4.Подготовка и провеждане на вътрешно училищни състезания по професии. 

➢ Срок: по график 

➢ Отг. Д. Павлова, М. Маринов, инж. Ел. Маеркова, Л. Иванова 

 

5.Подготовка на учениците от XII клас за Държавните изпити по теория и практика на 

специалността . 

➢ Срок: март-май 

➢ Отг. инж. Ел. Маеркова , Д. Павлова, М. Маринов, Л. Иванова 

 

6.Организиране среща на обединението с представители на бизнес средата за 

взаимодействие и сътрудничество в посока утвърждаване на съществуващите и възраждане 

на традиционни за училището професии и специалности . 

➢ Срок: м. декември 

➢ Отг. Педагогическите специалисти от МО 

 

7.Съвременни образователни стратегии при преподаване в теоретичното обучение. 

➢ Срок: м. декември 

➢ Отг. инж. Ел. Маеркова , Анг. Граховска, Л. Иванова 

 

8.Съвременни образователни стратегии при преподаване в практическото обучение. 

➢    Срок: м. януари 

➢ Отг. Д. Павлова, М. Маринов, Л. Иванова 

 

9.Провеждане на производствена практика в условията на реална производствена среда. 

➢ Срок: постоянен 

➢ Отг. Д. Павлова, М. Маринов, Л. Иванова  

                                                                                                                                    

10.Приложение на мултимедия в часовете по теория и практика в различните 

професионални  направления  

➢ Срок: постоянен 

➢ Отг. Педагогическите специалисти от МО 
                                                                                                                   

11.Провеждане на открит урок по теория и практика и запознаване на новите кандидат  

ученици и техните родители с тънкостите на професиите в различните направления. 

➢ Срок: м. май 

➢ Отг. Педагогическите специалисти от МО 

                                                                                                                               

12.Включване на учениците в разнообразни прояви –европейски програми ,състезания, 

доклади и реферати. 

➢ Срок: постоянен 

➢ Отг. Педагогическите специалисти от МО 
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13.Обсъждане на постигнатите резултати по теория и практика на специалността през 

първия учебен срок и в края на учебната година. 

➢ Срок: февруари-юли 

➢ Отг. Педагогическите специалисти от МО 

                                                                                                                     
14.Набелязване на мерки за недопускане  на възникнали слабости и проблеми и през следващата 

учебна година. 

➢  Срок: февруари-юли 

➢ Отг. Педагогическите специалисти от МО 

 

15.Подпомагане и ръководене на дейността на младшите учители от старшите учители- 

взаимни посещения на часовете по теория и практика. Оказване на методическа помощ 

на новите учители. 

➢ Срок: постоянен 

➢ Отг. Старши педагогическите специалисти от МО 

                                                                                                                           

16.Включване на учениците в благотворителни дейности и изяви. 

➢ Срок: постоянен 

➢ Отг. Педагогическите специалисти от МО 

 

17.Отчетност на дейността на МО през учебната 2022/2023г. 

➢ Срок: юли 

➢ Отг. Д.Павлова 
                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                  Изготвил:........................ 
                                                                                                          / Димитрина Павлова / 

                                                          Председател на МО на професионалното образование 
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